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چکیده
Camelliaدر این بررسی تأثیر عملکرد گیاه چاي سبز  sinensisفیتوبیوتیک بر فاکتورهاي ایمنی ماهی کپور معمولی  کی عنوانبه

Cyprinus carpioگرم انتخاب و پس  22±1قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه  360تعداد . قرار گرفت بررسیمورد
5/1سطح  3گیاه چاي سبز در . قطعه بچه ماهی ذخیره شد 30مخزن و در هر مخزن  12در انتخابی  صورتبهاز سازگاري با محیط 

غذایی اضافه گردید و جیره فاقد چاي سبز براي تغذیه گروه شاهد  يبه جیره) 4تیمار (درصد  5و ) 3تیمار (درصد 3، )2تیمار (درصد
درصد از وزن بدن مورد تغذیه قرار 3ماهیان روزانه به میزان  .تکرار انجام گرفت 3در تیمار  هر.قرار گرفت استفادهمورد) 1تیمار (

از محل قطع  ها آناز  گیري خونو  شدهانتخابتصادفی  صورتبهماهی از هر تیمار قطعه 15روزه تعداد  45در پایان دوره . گرفتند
و یزوزیم و ال سرم M (IgM)هاي سفید، ایمنوگلوبولین فاکتورهاي ایمنی شامل شمارش تفریقی گلبول. دمی انجام گرفت يساقه

داري معنییزوزیم اختالف نتایج نشان داد که میزان فعالیت ال ،قرار گرفتند بررسیموردو آلبومین  تامهاي سرم شامل پروتئین نپروتئی
بوده  درصد5/1در تیمار )در دقیقه لیترواحد در میلی(67/135±33/15ترین میزان آنو بیش) >05/0P(را با تیمار شاهد داشته است 

گرم در (35/3±52/0و )لیترگرم در دسی(89/4±48/0ها به ترتیب آنترین میزان و ایمنوگلوبولین نیز بیش تامدر فاکتور پروتئین . است
قرار نگرفت از موارد آزمایشی  کدامهیچولی میزان آلبومین تحت تأثیر . )>05/0P(شدمشاهدهدرصد5/1در تیمار ) لیتردسی

)05/0P>(.خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهاي ایمنی  صورتبهدرصد5/1تجویز پودر چاي سبز در سطح  کلیطوربه
.است استفادهقابلمحرك ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی  عنوانبهگردد و این ماده غیراختصاصی می

، فیتوبیوتیکایمنی هايفاکتورکپور معمولی، چاي سبز، : کلمات کلیدي

مقدمه
الرشدترین پروري از سریعهاي اخیر آبزيدر سال.

 يبوده و از چندین دهه هاي تولید مواد غذاییبخش
تبدیلبه رشد و روبه یک صنعت پویا  سرعتبهگذشته 

ترین از عمده).1387و همکاران اکرمی(است  شده
هستند، ماهی با آن مواجه  دهندگان پرورشمخاطراتی که 
زندگی  يدر مراحل اولیهخصوصاً  مانی زندهکاهش میزان 

سیستم ایمنی و دفاع بدن  ءلذا تقویت و ارتقا،باشندمی
و اقتصادي از ارزشباهاي در گونه ویژهبهماهیان 

 Magnadottir(باشدمی دهندگان پرورشترین نیازهاي اصلی

واحددانشگاه آزاد اسالمیي کشاورزي و منابع طبیعی، دانشکدهدانشیار گروه شیالت، *1
ي کشاورزي و منابع طبیعی، دانشکده دانشجوي کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان،2

هاي ایمنی باعث افزایش جنبههاي محركماهیدر . )2006
پروري  اخیراً در آبزي. شوندمشخص ایمنی ذاتی می

هاي ایمنی عنوان محركاستفاده از گیاهان دارویی به
جهت تقویت سیستم ایمنی غیراختصاصی ماهیان پرورشی 

اخیر  يچند دههدر. )Rao et al. 2006(رایج شده است 
هاي متعدد، ازتوجه به مزیتدارویی باگیاهان استفاده از

تر بر موجود زنده و محیطجمله خطرات جانبی کم
زیست، عدم ایجاد مقاومت دارویی، ارزان، پایدار و در 

ویژهدسترس بودن توجهات زیادي را در سطح جهان به

:E-mailاهواز      mjkhodadadi@gmail.com)مسئول ينویسنده(
واحد اهوازآزاد اسالمیدانشگاه 
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رجحان (به خود جلب نموده است  کشورهاي پیشرفته
هاي ایمنی متعدد، در بین محرك روایناز). 1387

باشد گیاهی داراي ارجحیت میاءهاي ایمنی با منشمحرك
)Iwama and Nakanishi 1996( .

بز حاوي مقادیر زیادي از سهاي گیاه چاي برگ
Amarowicz and Shahidi(ترکیبات است چاي ،)1996
Camelliaهاي گیاه سبز از برگ sinensis شود میتهیه

دلیل داشتن ه چاي ب). 1387راد و همکاران نصیري(
اي و دارویی و ترکیبات مختلف، داراي اهمیت با اثر تغذیه

خواص آن ترین ست و مهمیی اکنندگی باالتحریک
و اکسیدانتیآنضدسرطان، ضدالتهابی، ضدباکتریایی، 

این گیاه . )Weber et al. 2003(ضدویروسی اشاره کرد
ها، ویتامین لوفنکافئین، پلی نظیرداراي ترکیبات شیمیایی 

Cگروه ، ویتامینB)B1 ،B2وB6( اسیدهاي آمینه ،)از
معدنی و آبها، مواد وهیدراتب، کر)و پرولینلیزین جمله

-میو عناصر روي و منگنز و پتاسیم) 1369خدادادي (

Cabrera(باشد  et al. 2006( .روي با اثرگذاري بر  کافئین
.  ها را داراستمقابله با باکتريتوان  بدن سیستم دفاعی

از مواد مغذي اي نقش کلیدي برخی مطالعات تغذیه
نشان اکسیدان در سیستم ایمنی بدن ماهی را حاوي آنتی

شامل مواد مغذي دخیل مربوط به این سیستم . دهدمی
ساکاریدها، ها، اسیدهاي چرب ضروري، پلیپروتئین
مانند ، برخی مواد مؤثرEو  Cاکسیدان هاي آنتیویتامین

.Amar et al(شودمیروي و سلنیوم طرفیاز.)2004
-می هافنولپلیترین مواد موجود در چاي سبز برجسته

تواند ها مانند کاتچین میفنولبسیاري از پلیباشد، 
ضدالتهابی هاي هاي ایمنی را با تعدیل واکنشواکنش

ها و غیره و یا توسط مواد مؤثره فعال درسیتوکینین
Mir(را تنظیم کنند ایمنی بدن هاي سیستمسلول and 

Agrewala چاي سبز به علت دارا بودن خاصیت . )2008
عوامل ویروسی و  مهارکنندهیک  عنوانبهاکسیدانی  یآنت

-کاتچین .)Etemadi et al. 2008(کند ها عمل میباکتري

خصوص اپی گالو کاتچین ه هاي موجود در چاي سبز ب
گاالت و گلیکوپروتئین موجود در آن سبب ایجاد 

و )Ojagh et al. 2005(شود اکسیدانی آن میخاصیت آنتی
در چاي سبز سبب عملکرد صحیح  Cوجود ویتامین 

یدآمینه اسو نیز ترکیبات  )Babu 2007(شود ها میهتروفیل
خدادادي (موجود در چاي سبز ) مانند لیزین و پرولین(

. گرددهاي سلولی میپروتئین شدنساختهسبب ) 1369
از طرفی دیگر چاي سبز حاوي گلیکوپروتئین و 

 ,B)B6گروه هايهمچنین حاوي ویتامین و کربوهیدرات

B2, B1( د انبادي مؤثرکه در تشکیل آنتیبوده)Babu 

در  Eبا ویتامین  هاگالوکاتچیناپی هنگامی که. )2007
سطح تعادل قرار گیرند باعث باال رفتن میزان الیزوزیم 

.Boshra et al(شود می 2006(.
مانند بسیاري از منابع که چاي سبز  ذکر استالزم به

اي است عوامل ضدتغذیه يرندهابردگیاهی در تئینیوپر
ترین که ممکن است عملکرد ماهی را محدود کند، عمده

-دهایالیگوساکار-فیبر: عبارتند ازاي عوامل ضدتغذیه
 Higgs(هااسید فیتیک و گلوکز زینوالت-دارفنلترکیبات

et al. 1995(.فیبر از مواردي است که باعث ،در این بین
زاده شهنیشریعتی و قاضی(گردد کیفیت خوراك میافت 
ها که اجزاي کاتچینبر این است کهعقیدهو )1379

عالوه بر اثرات مفید ذکر شده،  فنولی چاي هستندپلی
مهار تخریب نوراپی نفرین موجباز طریق توانندمی

ها، این اثر کاتچینوچاي گرما تولید نماید که شوند
همزمان ها افزایش و تولیدمیتوکندرياکسایش را در 

ATP تولید میاین وسیله گرماو بهدهند را کاهش می-

ها ممکن است ، مکانیسم دیگر این است که کاتچینکنند
.Diepvens et al(ایجاد عروق و بافت چربی را مهار کند 

رود که افزایش مصرف انرژي همچنین گمان می. )2007
.در این گیاه ارتباط داردن موجود با میزان کافئی

چاي سبز بر  مشتقات با اثرمطالعات متعددي در رابطه  
روي ماهیان متفاوت انجام گردیده که اغلب سبب بهبود 

. ها گردیده استشرایط ایمنی و بیوشیمیایی وخونی در آن
تحقیقات مختلفی که توان بهها میاین بررسی از جمله

.Cristea et al(آالي رنگین کمان قزلماهی  ،شامل 2012,

Sheikhzadeh et al.  .Cho et al(، کفشک زیتونی )2011
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2007( ،Oreochromis niloticus)Abdel-Tawwab et al. 

Harikrishnan(هامور ، )2010 et al. 2011(اشاره کرد.
يدر زمینه شدهانجامبا مروري بر مطالعات همچنین
بهرسد استفاده از گیاهان دارویی به نظر میها فیتوبیوتیک

-هاي ایمنی جایگزین مناسبی براي آنتیمحرك عنوان

 Ardo et(ها و ترکیبات سنتزي باشند ها، واکسنبیوتیک

al. 2008(.اي که بسیاري از محققین تأثیر مواد گونهبه
Sahu(سیر  جملهازمختلف فیتوبیوتیک  et al. 2006( ،

علیشاهی (امیزول ، لو)1391و همکاران مورکی (دارچین 
، )Bagni et al. 2005(، ارگوسان )1391و همکاران 

 و غیره )Dugenci et al. 2003(دارواش و گزنه و زنجبیل 
کرده و ماهیان را بررسی هاي مختلف بر روي گونه را

مثبت و باال بردن سطح ایمنی در بدن  یرگذاريتأثشاهد 
بنابراین .است ماهیان مختلف توسط گیاهان دارویی شده

ر اضدر بررسی حبا توجه به اهمیت فاکتورهاي ایمنی 
از پودر چاي سبز  استفادهموردبهترین میزان سعی شد 

محرك  عنوانبهآن  جهت کارایی مناسب و اثربخشی
.گردد معرفیایمنی در ماهی کپور پرورشی 

مواد و روش کار
این بررسی در مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان 

روز انجام  45دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به مدت 
پارامترهاي آب شامل اسیدیته، انجام کار در مراحل . شد

 Azدما و اکسیژن روزانه توسط دستگاه مولتی متر 

instrument  و شوري آب توسط شوري سنج  8603مدل
طراحی  منظوربه. روزانه ثبت شد صورتبه8371مدل 

ک یکسان و مشابه تانعدد  12سازي مکان تحقیق و آماده
تانک و هر تکرار 3تیمار با  4الب لیتر در ق 300با حجم 

بندي تقسیم گرمی 22±1ماهی با میانگین وزنی قطعه 30
 3و سازگاري ماهیان غذادهی  تیماربنديبعد از .گردیدند

دستی و با توجه به شرایط  طوربهبار در طول روز 
پرورشی  يدر طول دوره.گرفتانجامروشنایی روز 

1تیمار : نوع جیره غذایی 4از جهت تغذیه تیمارها 

و تیمار ) درصد3(3، تیمار )درصد5/1(2، تیمار )شاهد(
.Cho et al(استفاده گردید) درصد5(4 و )2007

متعادل کردن سطح انرژي و سایر  منظوربههمچنین 
 يهترکیبات جیره به هنگام افزودن پودر چاي سبز به جیر

استفاده )یک بایندر فاقد انرژي(پایه از سبوس گندم 
نظر سطح انرژي یکسان ازشدهآماده  يها رهیج.گردید

).Lee et al. 2000(ند بود
 4تیمارها از  يپرورش به منظور تغذیه يدر طول دوره

:متفاوت به شرح زیر استفاده گردید ينوع جیره
آزمایشی بدون افزودن پودر  يپایه يجیره:  1تیمار 

به منظور یکسان نمودن سطح انرژي ترکیبات (چاي سبز 
).گرم سبوس گندم اضافه گردید50به تیمار شاهد 

 درصد5/1ایشی به همراه پایه آزم يجیره: 2تیمار 
گرم سبوس گندم در هر 35) + گرم15(پودر چاي سبز 
.کیلوگرم از جیره

 درصد 3آزمایشی به همراه  يپایه يجیره: 3تیمار 
گرم سبوس گندم در هر 20) + گرم30(پودر چاي سبز 
.کیلوگرم از جیره

 درصد 5یشی به همراه آزما يپایه يجیره: 4تیمار 
و بدون سبوس گندم در هر ) گرم50(پودر چاي سبز 
.کیلوگرم از جیره

بار  3در ابتدا هر یک از اجزاي جیره  ترتیباینبه
بسیار ریز عبور داده شد  يو با الک با چشمه آسیاب شده

سپس هر یک از (و یکدستی درست شود  صافپودرتا 
چرخبا رآمده و دتیمارها به همراه آب به شکل خمیر 

بهبه شکل رشته درآمده و پس از خشک شدن  گوشتی
 منظوربههمچنین  )جداگانه نگهداري گردید صورت

 باریکها هر دو هفته غذاي مصرفی، جیرهحفظ کیفیت 
ترکیب ). 1391مورکی و همکاران (اند تهیه گردیده

در  پرورشی يدر طول دوره استفادهمورديشیمیایی جیره
.آمده است 1جدول 



خدادادي و شکوفه رنجبرمژگان 

1395تابستان، 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 46

پرورش يدر طول دوره استفادهمورديترکیب شیمیایی جیره :1جدول 
%فیبر خام%رطوبت%خاکستر%پروتئین خام%چربی خام

62/1125/3463/219/1216/4)بدون پودر چاي سبز(تیمار شاهد 
49/1175/3594/208/1291/4)پودر چاي سبز% 5/1(2تیمار 
55/1137/3579/223/125)پودر چاي سبز% 3(3تیمار 
33/1229/35312/1209/5)پودر چاي سبز% 5(4تیمار 

در طول کل دوره انجام بار  2سنجی عملیات زیست
سنجی در آغاز بررسی و ابتدایی زیست يگرفت، مرحله

) روزه 45(در پایان دوره سنجی دوم زیست يمرحله
.انجام گرفت

بهغذادهی ساعت قبل  24از  گیري خونجهت انجام 
از  نتیجهدر.از بروز استرس قطع گردیدجلوگیري  منظور

انتخاب و تصادفی  صورتبهعدد ماهی  5هر تانک 
خون.دمی انجام شد يساقه يناحیه گیري ازخون
دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ  10به مدت  شدهآوري جمع

دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و پس از  4200با دور 
سرم جداسازي شده و هاي خونی، تفکیک سرم از سلول

هاي دیگري منتقل شدند و تحت شرایط به میکروتیوب
گراد تا انجام سانتی يدرجه -20سرما و در دماي 

 .Banaee et al(نهایی نگهداري شدند  هاي آزمایش

ابتدا هاي سفید شمارش افتراقی گلبول منظوربه.)2011
از خون گسترش مناسب تهیه شد، پس از تهیه گسترش 

متانول فیکس شده  يیلهوسبهها مناسب از خون، گسترش
-دقیقه رنگ 20و سپس به همراه رنگ گیمسا به مدت 

آمیزي و شستشوي الم و پس از پایان رنگ .آمیزي شدند
 100با بزرگنمایی عدسی  شدهیهتهخشک شدن گسترش 

میکروسکوپ نوري و به همراه روغن ایمرسیون بررسی 
عدد گلبول سفید شمارش و به  100در هر گسترش  .شد

گیري براي اندازه.)Thrall 2004(درصد بیان گردید 
شیمیبا استفاده از کیت آزمایشگاهی زیست تامپروتئین 

گیري میزان اندازهجهت، انجام شد بیورهروش به و 
 Ellis(سنجی فعالیت الیزوزیم سرم از روش کدورت

در این روش ابتدا سرم با . استفاده گردید ،)1998

لیتر باکتري گرم در میلیمیلی 2/0سوسپانسیون 
 02/0در بافر ) سیگما(لیزوداکتیکوسمیکروکوکوس

هاي پلیت االیزا در گوده) pH=8/5(موالر سدیم سیترات 
ها در مخلوط گردید و جذب نوري آن 1:10با نسبت 

 60و  0هاي گراد اتاق در زمانسانتی يدرجه 25دماي 
نانومتر  450سازي در طول موج دقیقه بعد از مخلوط

فعالیت آنزیم لیزوزیم باعث تخریب . گیري شداندازه
فعالیت میزان . باکتري و کاهش جذب نوري گردید

آلبومین .تخم مرغ سیگما تعیین گردید يلیزوزیم سفیده
به و  با استفاده از کیت آزمایشگاهی زیست شیمینیز 

سنجش قرار مورد1976در سال Beradfordروش 
با استفاده از تعیین ایمنوگلوبولین سرم جهت .گرفت

کیت شرکت پارس آزمون و دستگاه اتوآناالیزر مدل 
غلظت  . کشور اتریش استفاده گردید یوروالیزر ساخت

توسط شدهدادهروش شرح  بر اساستامایمنوگلوبولین 
Siwicki وAnderson گیري شدندازها1993در سال .

گردد و سپس گیري میابتدا پروتئین تام سرم اندازه
دادهایمنوگلوبولین سرم به روش ترسیب نمکی رسوب 

 یتاًنها. گیري گردیدو میزان پروتئین مایع رویی اندازه شده
میزان ایمنوگلوبولین تام سرم با تفریق پروتئین مایع رویی 

Siwicki and(شد از پروتئین تام محاسبه  Anderson 

1993(.
پالسماآلبومین تام –پروتئین تام پالسما=گلوبولین تام پالسما

SPSSافزار نرمبراي آنالیز آماري نتایج تحقیق از 

ها در میانگین يبراي مقایسه. استفاده گردید 20ویرایش 
ها از بین میانگیندار بودن تفاوت بین تیمارها و نیز معنی

و تست تکمیلی ANOVAطرفه یکواریانس روش آنالیز 
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نتایج  يکلیه. استفاده شد 05/0دار دانکن در سطح معنی
.انحراف معیار گزارش گردید ±میانگین صورتبه

نتایج
از  شدهاخذهاي هاي ایمنولوژیک نمونهنتایج بررسی

نتایج . آورده شده است 2تیمارهاي مختلف در جدول 
درصد5/1ن در سطح ی، ایمنوگلوبتامنشان داد که پروتئین 

و  تامفاکتورهاي پروتئین . اندترین میزان را داشتهبیش

با  داري رااختالف معنیدرصد5/1تیمار در ایمنوگلوبین
الیزوزیم در تمام . )>05/0P(داد نشان سایر تیمارها 

نسبت به گروه شاهد نشان را داري معنی اختالفتیمارها 
5/1ترین میزان در تیمار اي که بیشگونهبه) >05/0P(داد 

میزان آلبومین در تیمارهاي ترین بیش. مشاهده شددرصد
مربوط به پرورشی  يمختلف مورد آزمایش در طی دوره

ولی در بین تیمارها بودپودر چاي سبز  درصد5/1تیمار 
.)<05/0P(داري مشاهده نگردیداختالف معنی

ي پرورش متعاقب افزودن روز دوره 45کپور معمولی در طی برخی از فاکتورهاي مرتبط با ایمنی ماهیان :2جدول 
سطوح مختلف برگ چاي سبز به جیره

فاکتورهاي ایمنی
1تیمار 

)شاهد(
2تیمار 

)5/1(%
3تیمار 

)3(%
4تیمار 

)5(%
a22/1±67/27b09/1±67/29b26/1±53/29b33/1±07/30(%)هتروفیل
b06/1±87/70ab18/1±67/69ab14/1±47/69a03/1±07/69(%)لنفوسیت
a07/0±83/0a09/0±67/0a12/0±79/0a10/0±69/0(%)مونوسیت
a53/0±09/4b48/0±89/4a65/0±01/4a48/0±85/3)گرم در دسی لیتر(تامپروتئین 

a40/0±61/2b52/0±35/3a47/0±55/2a31/0±56/2)گرم در دسی لیتر(ایمنوگلوبین 
a23/0±40/1a46/0±50/1a32/0±45/1a23/0±35/1)دسی لیترگرم در (آلبومین 

a32/10±67/117b33/15±67/135b80/9±73/128b81/15±87/128)در دقیقه لیترواحد در میلی(الیزوزیم 
).<05/0P(داري ندارند همنام التین از نظر آماري تفاوت معنیهاي داراي حروفردیف

تیمارهاي مختلف در طی میزان درصد هتروفیل در
 .آورده شده است 3روزه در جدول  45پرورش  يدوره

دار با استفاده از پودر چاي سبز سبب ایجاد اختالف معنی
ترین میزان بیش. )>05/0P(تیمار شاهد گردیده است 

پودر چاي سبز بوده است  درصد5/1هتروفیل در تیمار 
میزان آن در تیمار شاهد ثبت ترین کم کهصورتیدر

.گردید
تجویز خوراکی پودر چاي سبز باعث تغییر میزان 

داري ایجاد کرد درصد لنفوسیت گردید و اختالف معنی
)05/0P<( .درصد5ترین میزان مربوط به تیمار حاوي کم

ترین میزان آن در تیمار سبز بوده ولی بیش چايپودر
.است شدهدیدهشاهد 

استفاده از پودر چاي سبز سبب تغییر در میزان درصد 
ترین میزان آن در گردید، به صورتی که بیش منوسیت

پودر چاي درصد5/1ترین آن در تیمار تیمار شاهد و کم
ها داري بین تیماراما اختالف معنی. سبز بوده است
.)<05/0P(مشاهده نگردید 

تغذیههاين در گروهوبولیو ایمنوگلتاموتئین میزان پر
با سایر تیمارها  درصد5/1تیمار با پودر چاي سبز  شده

که  اي گونهبه. )>05/0P(داري ایجاد کرد اختالف معنی
بوده درصد5/1ترین میزان در تیمار بیشدر هر دو فاکتور 

3و تیمار درصد5تیمار ترین میزان آن به ترتیب در کمو 
.)2و1نمودار (پودر چاي سبز بوده است درصد
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مقایسه پروتئین تام خون ماهی کپور معمولی : 1نمودار 
(Cyprinus carpio)  پرورش داده شده در تیمارهاي پودر چاي

1393ي پرورشی، تابستان و پاییز روزه دوره 45سبز در طی 

مقایسه ایمنوگلوبولین خون ماهی کپور معمولی : 2نمودار 
(Cyprinus carpio)  پرورش داده شده در تیمارهاي پودر چاي

1393ي پرورشی، تابستان و پاییز روزه دوره 45سبز در طی 

در بین میزان آلبومین با تجویز خوراکی پودر چاي سبز 
داري را سبب نشد تیمارهاي مختلف اختالف معنی

)05/0P> .( بهمشاهده شد ولی تغییري در میزان آن
-و کم درصد5/1ترین میزان آن در تیمار که بیش اي گونه

.)3نمودار (مشاهده گردید درصد5ترین آن در تیمار 

ي آلبومین خون ماهی کپور معمولی مقایسه: 3نمودار 
(Cyprinus carpio)  پرورش داده شده در تیمارهاي پودر چاي

1393ي پرورشی، تابستان و پاییز روزه دوره 45سبز در طی 

تجویز خوراکی پودر چاي سبز  اثردریزوزیم میزان ال
-با پودر چاي سبز اختالف معنی شدهتغذیهبا تیمارهاي 

 اي گونهبه). >05/0P(داري با گروه شاهد ایجاد کردند 
ترین و کم درصد5/1ترین میزان لیزوزیم در تیمار که بیش

.)4نمودار (میزان آن در تیمار شاهد مشاهده گردید

مقایسه الیزوزیم خون ماهی کپور معمولی : 4نمودار 
(Cyprinus carpio)  پرورش داده شده در تیمارهاي پودر چاي

1393ي پرورشی، تابستان و پاییز روزه دوره 45سبز در طی 

بحث
زا از عوامل پروري عوامل بیماريدر صنعت آبزي

باشد و اختالل در سیستم ایمنی تولید می يدهنده کاهش
منجر به  زاي محیطی،استرسعوامل  يواسطهبهماهیان 

 يشود که توسعهها میتر به انواع بیماريحساسیت بیش
براي حل این . نمایدرا محدود میپروري اقتصادي آبزي

هاي محرك عنوانبههاي غذایی مشکل امروزه از مکمل
افزایش رشد و باال بردن توان  منظوربهسیستم ایمنی 

چنین افزایش سالمت و مقاومت ایمنی بدن ماهی و هم
توانند زا که مینسبت به استرس و عوامل بیماري ها آن

اکرمی و (است  گرفتهقرارنظر مفید واقع شوند مد
برخی گیاهان دارویی  کهییجاآناز).1387همکاران 

تحریک و  جملهازداراي طیف وسیعی از خواص مفید 
استفاده از و سبب شده که سیستم ایمنی هستند تقویت 

به.ورش ماهی باعث بهبود تولید گردددر مزارع پر ها آن
ترین یدوارکنندهامیکی از پروري پایدار در آبزي ترتیبینا

هاي تقویت سیستم دفاعی، مدیریت بیماري است روش
خوراکی  صورتبهکه از طریق تجویز مواد محرك ایمنی 
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از دورآل بودن شرایط بهکه به دلیل ایده ردیگمیصورت
از زیاديتعدادکند تا استرس این امکان را فراهم می
هاي جانبی تحت درمان ماهیان با حداقل هزینه و فعالیت

مواد غذایی  يدر مطالعههاي اخیر پیشرفت. قرار بگیرند
محرك ایمنی نشان داده است که برخی مواد غذایی به 

این امر توجه . شودوضعیت ایمنی ماهی مربوط می
متخصصین تغذیه ماهی را به تأمین ایمنی ماهی عالوه بر 

پروري که آبزي يا گونهبهجلب کرده است رشد ماهی 
شرایط رشد و سالمت ماهی پایدار به تعادل کامل بین 

هاي ایمنی وابسته است و مطالعات نشان داده که محرك
و  یراختصاصیغگیاهی قادر به افزایش مکانیسم دفاع 

ختصاصی و کاهش تلفات ناشی از ویروس و باکتري و ا
Allsopp(شدندهاي انگلی در ماهیان عفونت et al.

قرارتوجهموردهایی که افزودنیاین گروه از. )2008
ها بوده که جزو ترکیبات گیاهی فیتوبیوتیکاند گرفته

مانند ترکیبات فنلی و (ها آنهستند و ترکیبات طبیعی 
 یتنهادرو  شدهافزودهغذایی  يبه جیره) فالوانوئید

شوند میها منجر به تأثیرگذاري بر روي ارگانیسم
)Cristea et al. 2012(.يچاي سبز ارزش غذایی و دامنه 

غیراختصاصی افزایش ایمنی جملهازوسیعی از درمان 
چاي سبز حاوي کافئین، کاتچین، پلی . دهدبدن نشان می

، فالوانوئید، Eو  B ،Cهاي گروهفنول، ویتامین
در  همچنین،بودهگلیکوپروتئین، فیبر، لیپید و کارتنوئیدها 

و  گرفتهقرارو بررسی محققان  مطالعهموردهاي اخیر سال
کارسینوژنیک، اثرات ضد تیناعم آ اثرات مختلف آن

یک  عنوانبهاکسیدانیضد میکروبی و آنتیتهابی، ال
اي که به گونه؛ است قرارگرفتهمورد شناسایی  فیتوبیویتک
،2011سالدرهمکارانو Sheikhzadehجملهافرادي از

Abdel-Tawwab 2010و همکاران در سال ،Cristea  و
به بررسی تأثیر چاي سبز بر روي  2012در سال همکاران 

سیستم ایمنی ماهیان پرداختند، مشاهده کردند که چاي 
هاي ایمنی مورد سبز داراي اثرات بهبودي در شاخص

هاي تغذیه شده با این ماده، نسبت به سنجش در گروه
.گروه شاهد شده است

 هاي سفید کمک مهمی درکلی گلبولشمارش 
-تشخیص حاالت فیزیولوژیک و پاتولوژیک حیوان می

میزان  3با توجه به نتایج موجود در جدول .نماید
با پودر چاي سبز  شدهیهتغذهاي در گروههتروفیل 

وه شاهد ایجاد کرده استداري را با گرمعنیافزایش
)05/0P<( ،5ترین مقدار آن مربوط به تیمار ه بیشک

ها هتروفیل. بوده است 07/30±33/1به میزان درصد
داراي خاصیت فاگوسیتوز کنندگی بوده و سبب ایمنی در 

ها اولین هتروفیل. شودهاي باکتریایی میبیماريبرابر 
جهت مبارزه با عوامل عفونی هستند هاي خونی سلول

-میچنین به نظر و )1390و همکاران  یبلوط یرپقاسمی (

حاوي چاي سبز به علت وجود ویتامین  يرسد که جیره
Cاست  یازنموردها که براي عملکرد صحیح هتروفیل
)Babu 2007( میزان  دارمعنیتوانسته سبب افزایش

.گردد با پودر چاي سبز شدهیهتغذهتروفیل در تیمارهاي 
پرورشی ماهیان  يالبته الزم به ذکر است که در دوره

 کهیحالدر. اندنگردیده بیماري عفونیگونه درگیر هیچ
با پودر چاي سبز شدهیهتغذهاي میزان لنفوسیت در گروه

. داري را با گروه شاهد داشته استکاهش معنی
هاي ویروسی ها معموالً در مقابله با بیماريلنفوسیت

به. )Ellis 1998(اختصاصی نقش دارندو در دفاعکاربرد 
چاي سبز در افزایش  ياثرگذاربا توجه به ترتیبینا

ي رسد که چاها به نظر میهتروفیل و کاهش لنفوسیت
مؤثر بوده و توان  یراختصاصیغسبز بر روي ایمنی 

بر این اساس. ایمنی اختصاصی را ندارد تحریک
Harikrishnan ثیرأتبررسیبه 2011سالدرو همکاران

رويبرآنثیرأتوسبزچايباشدهغنیغذاییرژیم
هامورماهیدرسلولیایمنیپاسخوهومورالذاتیایمنی
پرداختند و مشاهده کردند کارچاریاه ویبریوبهآلودهکلپ

درصد 1/0و01/0غلظتدرسبزچايکردنکه اضافه
-سلولوهومورالایمنیپاسخافزایشرويبرمثبتیاثر

در طی  بیماريبرابردرمقاومتوغیراختصاصیهاي
در عین حال اثر مثبتی بر .  کندمیایجادرا4و  2هاي هفته

با ترتیب روي میزان ایمنی اختصاصی نداشته و به این
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نتایج حاصل از این بررسی به صورت کلی مشابه بوده 
ماهی کپور در مقابل ماهی  ينوع تغذیه به دلیلاست، که 

همه چیز خوار بوده  کپور هامور باشد چرا که اساساً ماهی
بهتر  ي مقادیر باالي کربوهیدراتحاو ز منابع گیاهیو ا
تحقیقات  ينتیجهتواند بهره ببرد و از طرفی دیگرمی

روي اثر  بر 1390و همکاران در سال  یبلوطیرپقاسمی
يآال قزلماهی  اسانس چند گیاه دارویی بر سیستم ایمنی

Onchorhynchus(کمان ینرنگ myksis( با بررسی حاضر ،
.داردمغایرت 

هاي سرم خون شاخص مناسبی سنجش سطح پروتئین
در بررسی . باشدشناسی ماهی میبراي وضعیت ایمنی

تفاوت  2سرم خون در تیمار  تاممیزان پروتئین  شدهانجام
پودر  يکننده یافتدرداري را بین تیمارهاي مختلف معنی

بوده  89/4±48/0نشان داده است و به میزان چاي سبز 
اسیدهاي آمینه هاي سلولی در ساختار پروتئین. است

یدآمینهاسو به دلیل ترکیبات کنند نقش اصلی را ایفا می
خدادادي (موجود در چاي سبز ) و پرولینمانند لیزین (

هاي سلولی گردیده پروتئین شدنساختهسبب ) 1369
درصد5/1تر از رسد میزان بیشولی به نظر می. است

-میرو به کاهشی را ایجاد کرده که پودر چاي سبز روند

به علت بر هم خوردن تعادل بین اسیدهاي آمینه تواند
سازي ینپروتئمکانیسم آن مانع  تبعبهموجود در جیره و 

در مطالعاتی که توسط علیشاهی و همکاران . سلولی گردد
خار مریم  يبه بررسی خوراکی عصاره 1390در سال 

)Silybum marianum(  بر پاسخ ایمنی ماهی کپور معمولی
)Cyprinus carpio(  و همچنینDugenci  و همکاران در

گیاه دارویی بر  چندگونهکه به بررسی اثرات  2003سال 
سبب افزایش پروتئین  پرداختند آال قزلسطح ایمنی ماهی 

است و هاي ایمنی گردیدهدر مواجه با محرك تام
Harikrishnan ثیرأتبررسیبه2011سالدرو همکاران

1، 1/0، 01/0، 0سطوح باسبزچايحاويغذاییرژیم
آن فعالیت يشده پرداخته که در نتیجهسازيغنیدرصد

باشدهتغذیهگروهدرداريمعنیطرزبهسرمپروتئازآنتی
،یافتافزایش4تا1يهفتهازسبزچايدرصد 1

Nootash  ثیر رژیم أبه بررسی ت 2013و همکاران در سال
هاي ایمنی هاي سلولژنر روي بغذایی حاوي چاي سبز 

و فاکتورهاي بیوشیمیایی در ماهی قزل آالي رنگین کمان 
گرم بر میلی 500و  100هاي پرداختند که در غلظت

داري با سایر تیمارها اختالف معنی تامپروتئین  یلوگرمک
.که با نتایج حاصل از این بررسی مطابقت دارد نشان داد

ن وظایف دفاعی موجودات در مقابل بولایمنوگلوب
داراي فعالیت  طورینهمو دارندعهدهها را بر ژنآنتی

. تواند مقابله کندزا میپادتنی بوده که با عوامل بیماري
 Bهاي ین که در ارتباط مستقیم با لنفوسیتولایمنوگلوب

-ورود آنتی یجهدرنتبوده و در پاسخ به عوامل خارجی و 

Yim(شود ها به بدن ایجاد میژن et al.  ها آن.)2001
ها بوده و در ساختارشان کربوهیدرات جزو گلیکوپروتئین
چاي سبز  کهییجاآناز.وجود داردو گلیکوپروتئین 

از سویی  و ي گلیکوپروتئین و کربوهیدرات استحاو
,B(B6حاوي ویتامین دیگر  B2, B1) است که در تشکیل

Babu(بادي مؤثر بوده آنتی ، سبب شده است که در )2007
5/1که حاوي  2یمارتن در ولیبمیزان ایمنوگلواین بررسی 

داري به میزان پودر چاي سبز بوده اختالف معنیدرصد
را با سایر تیمارهاي مورد آزمایش نشان دهد  52/0±35/3

)05/0P<.(1392پورمقدم و همکاران در سال نجف ،
ي خوراکی گیاه دارویی سرخار گل تأثیر عصاره

)Echinacea purpurea ( بر روي برخی از فاکتورهاي
Acipenser(یراختصاصی ماهی استرلیاد غایمنی 

ruthenus (اند که با نتایج این بررسی مطابقت انجام داده
.داشته است

Yim(باشد هاي مهم بدن میپروتئینآلبومین یکی از 

et al. و مالکی براي تعیین سالمت و وضعیت )2001
در بررسی پودر چاي سبز . باشدتغذیه و عملکرد کبد می

گونه آزمایش هیچمیزان آلبومین در تیمارهاي مورد 
البته ).<05/0P(داري ایجاد نشده است اختالف معنی

-گردید به صورتی که بیشتغییراتی در میزان آن مشاهده 

به میزان  درصد5/1تیمار هترین میزان آن مربوط ب
با تحقیقی آمدهدستبهينتیجه. بوده است 46/0±50/1
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تأثیر 1390پیربلوطی و همکاران در سال توسط قاسمیکه 
کوهی را بر  يخوزستانی و پونه يه آویشن و مرزهسه گیا

بررسی  کمان ینرنگيآال قزلروي فاکتورهاي ایمنی ماهی 
.، مطابقت داردکردند

در  یراختصاصیغلیزوزیم شاخص عملکرد ایمنی 
 يها گلبولیک آنزیم است که از  عنوانبهبوده و  ماهی

نقش دارد  ها بادي یآنتو در تشکیل  شدهآزادسفید 
)Iwama and Nakanishi در این بررسی میزان . )1996

با پودر چاي سبز افزایش  شدهیهتغذلیزوزیم در تیمارهاي 
-بیشو ) >05/0P(داري را با تیمار شاهد نشان داد معنی

به میزان  درصد5/1ترین مقدار آن مربوط به تیمار
در مطالعاتی دیگر که توسط . بوده است 33/15±67/135

Harikrishnan رژیمثیرأت2011سالدرو همکاران
سبز با سطوح مختلف در ماهی چايباشدهغنیغذایی
تیمارهايتمامدرکه اهده نمودندو مش را بررسیهامور 

4تا  1هفتهازسرملیزوزیمفعالیتسبزچايباشدهغنی
و همکاران در  Pratheepaبود، همچنین افزایشبهرو

Aegle(برگ گیاه که به بررسی تأثیر  2010سال 

marmelos( که بر روي ماهی کپور معمولی پرداختند
ینابه.  نتایج سایر محققین با این بررسی مطابقت دارد

اکسیدانی یآنتچاي سبز به علت دارا بودن خاصیت  ترتیب
 هاعوامل ویروسی و باکتري يمهارکنندهیک  عنوانبه

هاي کاتچین. )Etemadi et al. 2008(عمل کرده است 
خصوص اپی گالو کاتچین گاالت ه موجود در چاي سبز ب

و گلیکوپروتئین موجود در آن سبب ایجاد خاصیت 
و )Ojagh et al. 2005(اندآن گردیده اکسیدانی یآنت

در سطح تعادل قرار گیرند باعث  Eبا ویتامین  که یهنگام
.Boshra et al(شود یزوزیم میباال رفتن میزان ال 2006( ،

با اثرگذاري بر  B(B6, B2, B1)از سویی دیگر ویتامین 
ها سبب کارایی باديهاي سفید و تشکیل آنتیروي گلبول

Babu(بهتر و افزایش فعالیت لیزوزیم از  متأثر )2007
.چاي سبز شده است

دهد که باالترین میزان نشان می نتایج این بررسی
با پودر چاي سبز  شدهیهتغذفاکتورهاي ایمنی در تیمار 

لذا چنین به ).>05/0P(بوده است  درصد5/1در سطح 
که پودر چاي سبز باعث افزایش عملکرد رسدنظر می

در مقایسه با گروه شاهد ایمنی ماهی کپور معمولی 
که  ییسازوکارهاجملهازترتیبینابه. گردیده است

چاي سبز جهت افزایش سطح ایمنی براي عملکرد 
ها، مثبت پلی فنول یاثربخشمطرح است،  یراختصاصیغ

ها با ویتامین یتنهادرها و ها، گلیکوپروتئینکاتچین
.اکسیدانی آن مربوط استو آنتی خاصیت ضد میکروبی

5/1چاي سبز در این بررسی در سطح  یاثربخشعلت
 با توان تأثیرگذاري آن در این غلظت از چاي سبزدرصد

-میدر غلظت پایینکه چاي سبز است، چرا در ارتباط

طور مطلوب باعث افزایش کارایی سیستم ایمنی تواند به
معکوس  يتواند نتیجهشود و باال رفتن از این مقدار می

.)Cristea et al. 2012(در پی داشته باشد 

تشکر و قدردانی
 نامه یانپامحترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در فراهم نمودن شرایط انجام  ینمسئولنویسندگان مقاله از همکاري 

مرکز تکثیر وقت کشاورزي و منابع طبیعی و ریاست  يدانشکدهوقت تشکر و قدردانی نموده و همچنین از همکاري رییس 
.نمایندنامه صمیمانه تشکر میواحد اهواز در انجام پایان

منابع
). 1388(اکرمی، رضا؛ قلیچی، افشین و منوچهري، حامد 

تأثیر اینولین به عنوان پروبیوتیک بر عملکرد رشد و 
Oncorhynchus)کمان  آالي رنگین مانی ماهی قزل زنده

mykiss)هاي مجله علوم و فنون دریایی، ، پژوهش
.90- 86صفحات 
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، چاي، انتشارات دانشگاه تهران،  )1369(خدادادي، رحیم 
9-3.

دارو و درمان گیاهی، ). 1387(رجحان، محمدصادق 
.287انتشارات فرهیختگان علوي، چاپ پنجم، صفحه 

کلزا، ). 1379(زاده، پوران شهنیشریعتی، شهاب و قاضی
.81ارات نشر آزمون کشاورزي، صفحه چاپ اول، انتش

مهدي؛ مصباح، مهرزاد و علیشاهی، مجتبی؛ سلطانی، 
تأثیر تجویز خوراکی ). 1390(راد، امین اسمعیلی

Silybum)عصاره خار مریم  marianum) بر پاسخ
ایمنی کپور معمولی، مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 

.263-255، صفحات 3، شماره66

علیشاهی، مجتبی؛ سلطانی، مهدي؛ مصباح، مهرزاد و 
ایمنی و رشد لوامیزول، اثرات ). 1391(زرگر، اشکان 

Cyprinus)ارگوسان و سه عصاره گیاهی کپور معمولی 

Carpio) شماره 67، مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره ،
.135-142، صفحات 2

پیربلوطی، عبداله؛ پیرعلی، اسماعیل؛ پیشکار، قاسمی
غالمرضا؛ جاللی، سیدمحمدعلی؛ رئیسی، مهدي؛ 

اثر ). 1390(بهزاد کردي، محسن و حامدي، دهجعفریان
آالي  اسانس گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی ماهی قزل

Oncorhynchus)کمان  رنگین mykiss) فصلنامه ،
.149-155، صفحات 2داروهاي گیاهی، شماره 

زهرا، جالل؛ صافی، مورکی، نرگس؛ روزي، یونس؛ ذریه
بررسی اثر کاربرد پودر دارچین ). 1391(الدین شهاب

به عنوان مکمل رشد در جیره غذایی ماهی گرین ترور 
(Andinocara rivulatus) هاي هماتولوژي، بر شاخص

اولین کنفرانس ملی راهکارهاي دستیابی به توسعه 
هاي کشاورزي، منابع طبیعی و محیط  پایدار در بخش

.زیست، تهران، ایران

-قدم، سیده مریم، سـالطی، امیرپرویـز، کیـوان   پور منجف

پاشـا،  شکوه، سعید، یـاوري، وحیـد، زانوسـی، حسـین    

تــأثیر عصــاره گیــاه دارویــی ســرخارگل      .)1392(
(Echinacea purpurea)  بر برخی فاکتورهاي ایمنی

Acipenser(غیراختصاصی ماهی استرلیاد  ruthenus( ،
ایـران و  هشتمین گردهمایی دامپزشـکان علـوم بـالینی    

دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیـت  
.اقتصادي آن بر تولیدات دامی، شیراز، ایران

راد، راد، رضا؛ حدادخداپرست، محمدحسین؛ الهامینصیري
بررسی ). 1387(حقیقت، شیوا امیرحسین و روفیگري

تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چاي سبز ایرانی 
هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع دم آوري شده، 
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Abstract
In this experiment the effects of Camellia sinensis as a phytobiotic on the immunity factors 

of the Cyprinus carpio was examined. For this purpose 360 juvenile Cyprinus carpio with the 
average weight of 22± 1g were selected and after being adapted to the environment the fish 
were stored in 12 tanks (30 fish in each tank). The Camellia sinensis was added to the diet in 
three levels 1.5% (treatment 2) 3% (treatment 3) and 5% (treatment 4) and the diet without 
Camellia sinensis was used for the control group (treatment 1). Each treatment was recurred 3
times a day. The fish were fed 3% of their weight. At the end of the 45 day treatment period, 
15 fish were randomly selected from each treatment and their blood sample was taken from 
the caudal vein. The immunity factors including differential white blood cell count, total 
protein, immunoglobulin M (IgM) serum, albumin and lysozyme were analyzed and the 
results showed that the lysozyme activity had Significantly difference in compared with 
control treatment (P<0.05) and maximum amount of it was observed in 1.5 % treatment that 
was equal to 135.67±15.33 . Also, maximum of total Protein 4.89±0.48 and maximum of 
immunoglubin M 3.35±0.52 were in 1.5 % treatment (P<0.05), but albumin amount was 
alfected by none of measured factors in exprement (P>0.05).  In general that prescribing 
Camellia sinensis at 1.5% level orally stimulates some non-specific blood and immune factors 
and it can be used as the immunity stimulant for the juvenile Cyprinus carpio. 
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